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1 Услови за задолжително осигурување на сопствениците, односно корисниците на бродови и чамци на моторен погон од одговорност за штети причинети на трети лица 

 

УСЛОВИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ,  
ОДНОСНО КОРИСНИЦИТЕ НА БРОДОВИ И ЧАМЦИ НА МОТОРЕН ПОГОН 

ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ ПРИЧИНЕТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА 
 

ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 
 
Одделни термини во овие Услови за задолжително осигурување на сопствениците, односно корисниците на бродови и 
чамци на моторен погон од одговорност за штети причинети на трети лица, значат: 
1. Осигурувач - Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија, Скопје - Виена Иншуренс Груп со 

кое е склучен договорот за осигурување; 
2. Договорувач на осигурување - лице кое со осигурувачот склучило договор за осигурување; 
3. Осигуреник - лице чиј материјален интерес е осигурен; 
4. Осигурен случај - настан кој би можел да доведе до остварување на оштетно побарување од страна на оштетениот; 
5. Корисник - сопственик на брод на моторен погон и сите лица кои имаат право на располагање; 
6. Сума на осигурување - износ на кој е склучен договорот за осигурување; 
7. Премија - износ кој договорувачот на осигурувањето го плаќа врз основа на договорот за осигурување;  
8.  Полиса - исправа за договорот за осигурување;  
9. Брод на моторен погон - брод, чамец или јахта впишани во соодветниот регистар, односно странски записник за 

бродот, и регистриран за спорт, забава и стопанска дејност а чија сила на моторот преминува 1,5 КW / 2,04 КС.   
 

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

Со овие Услови, согласно член 49 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот  се осигурува граѓанската 
одговорност на сопственикот, односно корисникот на брод или чамец на моторен погон со сила на моторот над 1,125 КW 
запишан и регистриран во бродскиот регистар за стопанска дејност, спорт и разонода, а за штети што може да ги 
причини на трети лица поради смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето, уништување или оштетување на 
предмети, освен од одговорност за штети на предмети примени на транспорт.  
Осигурувањето од став (1) на овој член не се однесува на патниците кои се превезуваат со бродот, односно чамецот на 
моторен погон, како и лицата кои по налог на сопственикот, односно корисникот на бродот, односно чамецот на моторен 
погон или за негова сметка, работат на извршување на транспортот.  
Осигурувањето од став 1 на овој член е задолжително и ќе се  врши при регистрација, односно при продолжување на 
регистрацијата на бродот, односно чамецот на моторен погон.   
 

ОБЕМ НА ПОКРИТИЕ 
Член 2 

(1) Осигурувачот е во обврска да ја надомести штетата за која постои одговорност на сопственикот односно 
корисникот на брод или чамец на моторен погон со јачина над 1,125 КW, која ќе ја  причини на трето лице. 

(2) Висината на надоместот за претрпената штета е утврдена во член 49 точка 4 во  законот за задолжително 
осигурување во сообраќајот. 

(3) Сумата на осигурување на која е склучен договорот за осигурување е искажана во полисата за осигурување, и 
претставува горната граница на обврска на осигурувачот за сите давачки по еден осигурен случај, независно од 
бројот на оштетените лица или предмети.  

(4) Повеќе временски поврзани штети претставуваат еден случај, ако штетите резултираат од еден осигурителен  
случај.   

(5) Осигурувачот не може спрема оштетеното лице да истакне приговор кое врз основа на закон, или договорот за 
осигурување би можело да го истакне спрема сопственикот, односно корисникот на бродот или чамец на моторен 
погон.   

ИСКЛУЧУВАЊЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 3 

Согласно овие Услови за осигурување, за трети лица не се сметаат и немаат право на надомест на штета:  
- договорувачот на осигурување; 
- сопственикот, сосопственикот, корисникот и секој друг сопственик на брод, односно чамец на моторен погон; 
- возачот на бродот, односно чамецот на моторен погон и  
- лица кои на недозволен начин го присвоиле бродот, односно чамецот на моторен погон и во случаите кога во 

моментот на незгодата не управувале со бродот, односно чамецот на  
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Член 4 
(1) Осигурувачот не е во обврска да ги надомести оштетните побарувања кои: 

- според склучениот договор за осигурување ја надминуваат сумата на осигурување на која е склучен договорот 
за осигурување и законските лимити. 

- резултираат од штети предизвикани при војна, граѓанска војна, револуција, буна, востание или граѓански 
немири, кои настануваат при таков настан, од мини, торпеда, бомби или друго воено оружје, од заробување, 
запленување, ограничување или задржување и последиците од тие настани, или обид да се изврши саботажа 
или тероризам од политички причини, како и граѓански немири, насилство, или други слични настани, 
конфискација, реквизиција, или останати слични мерки кои ги спроведуваат, или е со намера да ги спроведе 
некоја власт, или друга слична организација која се бори за власт или пак,  поседува власта.  

(2) Ако од еден осигурен случај има повеќе оштетени лица и вкупниот надомест на штета ја надминува релевантната 
сума на осигурување, правата на оштетените лица, спрема друштвото за осигурување, сразмерно се намалуваат. 

 
Член 5 

Ако посебно не се договори, од осигурително покритие е исклучено оштетно побарување:  
- кое настанало за време додека бродот, или чамецот на моторен погон бил мобилизиран, или реквириран од страна 

на власта и тоа од моментот на пристигнувањето на првото одредиште, до моментот на превземање на бродот или 
чамецот на моторен погон;  

- кое настанало додека бродот или чамецот на моторен погон учествувал во натпревар (приредба) за постигнување 
на најголема брзина или најголема процесна брзина, односно при подготвување за такви приредби.    

 
ГУБЕЊЕ НА ПРАВОТО ОД ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 6 
(1) Осигуреникот го губи правото од осигурување доколку: - овозможи со бродот или чамецот на моторен погон да се 

превезуваат лица на место кое не е определено за превоз на лица, за барањата кои тие лица ги поставиле; 
- до штетниот настан дојде поради преоптоварување на бродот или чамецот на моторен погон;  
- со бродот или чамецот на моторен погон управувало лице без соодветна дозвола за управување; - лицето кое 

управувало со бродот, односно чамецот на моторен погон во моментот на штетниот настан, било под дејство на 
алкохол, дрога или наркотици.  

Се смета дека лицето е под дејство на алкохол ако: 
- со анализа на крвта, или друг метод на мерење на количеството на алкохол во организмот се утврди дека 

учеството на алкохолот во крвта изнесува 0,5 %о и повеќе; 
 - по штетниот настан одбило да се подвргне на испитување на алкохолизираноста на крвта.  

(2) Осигуреникот не ги губи правата од претходните одредби од овој член доколку:  
- докаже дека не е виновен за постоењето на околностите кои го исклучуваат од осигурително покритие и 
- докаже дека штетниот настан не е во причинска врска со фактот дека лицето кое управувало со брод или 

чамецот на моторен погон во моментот на сообраќајната незгода било под дејство на алкохол, дрога, 
наркотици.  

 
ОБВРСКИ НА ОСИГУРЕНИКОТ 

Член 7 
(1) Осигуреникот е во обврска, според своите можности да му помогне на осигурувачот во утврдување на 

одговорноста. Од тој аспект е должен да даде вистинити и целосни податоци за настанувањето на штетниот 
настан. 

(2) Доколку против осигуреникот, или лицето за кое тој одговара е поднесено оштетно побарување, поднесена тужба 
за надомест на штета, или пак, е поднесен предлог за обезбедување на докази, во обврска е, без одлагање за тоа 
да го извести осигурувачот и да му ги достави сите документи кои ги содржи соодветното барање. 

(3) Осигуреникот е во обврска водењето на парницата да му го препушти на осигурувачот. 
(4) Осигуреникот е во обврска оштетните побарувања, истакнати против него, да му ги препушти на осигурувачот. 

Осигуреникот нема право оштетните барања истакнати против него да ги одбие или да ги признае без согласност 
на осигурувачот. 

(5) Договорувачот на осигурувањето, односно осигуреникот, е должен сите известувања кои ги доставува на 
осигурувачот писмено да ги потврди, а особено промена на името, називот и адресата. 

(6) Повреда на обврските од овој член ќе има за последица намалување на обврските на осигурувачот за толку колку 
што изнесува настанатата штета причинета поради таа повреда.   

 



                                                       

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп 

 

3 Услови за задолжително осигурување на сопствениците, односно корисниците на бродови и чамци на моторен погон од одговорност за штети причинети на трети лица 

 

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ 
Член 8 

(1) Осигурувачот е должен да ги подмири сите оправдани побарувања на оштетените лица за кои постои одговорност 
на осигуреникот, но најмногу до осигурената сума и да води грижа за заштита  на осигуреникот од неосновани и 
претерани оштетни побарувања. 

(2) Ако осигурувачот ја повреди оваа обврска, должен е на осигуреникот да му ја надомести претрпената штета. 
(3) Осигурувачот е овластен, во име на осигуреникот, да дава изјави, кои според неговото мислење се потребни 

заради надомест на штетата или поради заштита од неосновани и преголеми барања. 
(4) Трошоците за одбрана на осигуреникот во кривична постапка, ги надоместува осигурувачот, само во случај кога 

изрично дал согласност за бранители и се обврзал за надомест на трошоците" 
(5) Трошоците од граѓанската постапка, осигурувачот ги надоместува доколку постапката ја водел осигуреникот во 

согласност со осигурувачот и доколку осигуреникот бил застапуван од лице што го одредил осигурувачот. Овие 
трошоци се надоместуваат во полн износ, независно од висината на сумата на осигурување. 

 
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

ИДЕНТИТЕТ НА КОНТРОЛОРОТ И КОНТАКТ ЗА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
Член 9 

Контролор: Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје – Виена 
Иншуренс Груп 
Адреса: ул. „11 Октомври“ бр. 25 
e-mail: info@insumak.mk 
тел: +3892 3115 188 
Контакт за лични податоци: Офицер за заштита на лични податоци  
e-mail: lpoficer@insumak.mk 
Дополнителни податоци за офицерот за заштита на личните податоци може да најдете на интернет-страницата на 
Друштвото www.insumak.mk. 

 
ОБРАБОТКА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

Член 10 
Осигурувачот врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) на лични податоци на 
осигуреници, договарачи на осигурување, нивните законски застапници или полномошници во согласност со одредбите 
на Законот за заштита на личните податоци и другите релеванти позитивни прописи, применувајќи соодветни технички и 
организациски мерки за обезбедување безбедност на личните податоци. Собраните лични податоци се дел од збирките 
на лични податоци на Осигурувачот, а Осигурувачот во својство на контролор на личните податоци ги користи во 
согласност со основните начела за обработка на лични податоци дефинирани во Законот за заштита на личните 
податоци.  

 
ЦЕЛИ И ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

Член 11 
Осигурувачот обработува лични податоци заради исполнување договорни обврски, врз основа на закон, за цели на 
легитимни интереси, како и врз основа на дадена согласност од клиентот на начин што е во согласност со целта за која 
биле обработувани.  
а) Исполнување на договорни обврски 

Личните податоци се неопходни за обработка од страна на Осигурувачот со цел да се исполнат правата и 
обврските што произлегуваат од договорот за осигурување, односно нивната обработка претставува основа за 
оценување на осигурително покритие и за надомест на штета.  

б) Законски обврски 
Осигурувачот обработува лични податоци во согласност со законските обврски предвидени во Законот за 
супервизија на осигурувањето, Законот за заштита на личните податоци, Законот за облигациони односи, Законот 
за задолжително осигурување во сообраќајот и други позитивни прописи, како и врз основа на регулаторни барања 
од институции (надлежен суд, Агенција за супервизија на осигурувањето, Јавно обвинителство, Управа за јавни 
приходи и др.). 

в) Легитимни интереси 
Осигурувачот обработува лични податоци врз основа на легитимен интерес, само во случаите кога легитимниот 
интерес преовладува над правата и слободите на субјектот на лични податоци: заштита на безбедноста на 
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системите на ИТ, видеонадзор за заштита на имотот на Осигурувачот, вработените и клиентите, имплементација и 
воспоставување безбедносни мерки и др. 

г) Согласност на клиентот 
Личните податоци што ги обработува Осигурувачот ќе бидат искористени за цели како доставување рекламни 
материјали, промоции, понуди, како и за други цели на директен маркетинг, само врз основа на експлицитна 
согласност за обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг, која може да се повлече во секое 
време, бесплатно, со писмено барање на следниот e-mail: lpoficer@insumak.mk, по пошта до МАКЕДОНИЈА 
осигурување АД Скопје –Виена Иншуренс Груп, ул. „11 Октомври“ бр. 25, Скопје, со назнака „До Офицерот за 
заштита на лични податоци“ или во нашите деловни простории. 

 
РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Член 12 
Личните податоци, Осигурувачот ги чува во рок за цело времетраење на договорниот облигационен однос, односно 
најмногу до 10 години по истекот на договорот за осигурување, или, во случај на настанување на штета, 10 години по 
затворањето на случајот на настанување на штетата, односно од денот на целосната исплата на надоместокот за 
настаната штета во согласност со член 109 став 8 од Законот за супервизија на осигурувањето.   
По истекот на роковите од став 1 на овој член личните податоци ќе бидат избришани/уништени од базите на податоци 
на Осигурувачот и нема да се обработуваат за други цели.  

 
ПРАВА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

Член 13 
− право на пристап до личните податоци; 
− право на исправка на неточни или нецелосни лични податоци; 
− право на бришење; 
− право на ограничување на обработката; 
− право на преносливост на податоците; 
− право на приговор; 
− право на повлекување на согласноста за обработка на лични податоци, кога обработката е заснована на 

согласност. 
Овие права субјектот на личните податоци може бесплатно да ги оствари контактирајќи го офицерот за заштита на 
лични податоци на следниот e-mail: lpoficer@insumak.mk, по пошта до МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје – Виена 
Иншуренс Груп, ул. „11 Октомври“ бр. 25, Скопје, со назнака „До Офицерот за заштита на лични податоци“ или во 
нашите деловни простории.  

 
ПРЕНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

Член 14 
Осигурувачот може да изврши пренос на лични податоци во земји на Европска Унија, земји членки на Европскиот 
економски простор и трети земји тогаш кога тоа е потребно за склучување и за извршување на договорите за 
осигурување (на пример реосигурување или барање за надомест на штета случена во друга држава и сл.) само доколку 
од страна на Европската Унија или Агенцијата за заштита на личните податоци е утврдено дека во конкретната држава 
постои соодветно ниво на заштита на личните податоци.  
Доколку во третата држава или меѓународна организација не постои соодветно ниво на заштита на лични податоци, 
Осигурувачот ќе може да го изврши преносот само доколку обезбеди соодветни мерки за заштита на овие податоци во 
согласност со закон.  

 
ПРАВО НА ПРИГОВОР 

Член 15 
Клиентот на услугата на осигурување има право да поднесе приговор на обработката што се заснова на легитимен 
интерес на Осигурувачот, вклучувајќи и профилирање. Доколку корисникот на услугата сè уште смета дека личните 
податоци не се обработуваат во согласност со законот, може да поднесе барање до Агенцијата за заштита на личните 
податоци. 
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ПРАВО НА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ  
Член 16 

Доколку субјектот дал согласност за обработка на лични податоци, тој може да ја повлече согласноста во секое време, 
целосно или делумно, во согласност со Законот за заштита на личните податоци, со тоа што повлекувањето на 
согласноста не влијае врз законитоста на обработката на личните податоци пред повлекување на согласноста. 
Осигурувачот личните податоци ги обработува во најбрз можен рок по добивањето на известување за повлекување на 
согласноста.  

 
Член 17 

Со потпишувањето на полисата за осигурување договорувачот на осигурување потврдува дека пред собирањето на 
личните податоци од страна на овластеното лице на Осигурувачот е запознаен со целите и законските основи на 
обработката на личните податоци, како и обврската Осигурувачот да ги обработува личните податоци во согласност со 
Законот за заштита на личните податоци.  
 

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАЖНОСТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
Член 18 

Овие услови и осигурителни покритија се однесуваат за осигурување на одговорност за штети причинети на трети лица  
за користење на пловниот објект по внатрешни води на територијата на Р.Македонија . Само со наплата на 
дополнителна премија предвидена со тарифата на премии за ова осигурување ќе важат и за користење во странски 
води.   
 

ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА  ОСИГУРИТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ 
Член 19 

(1) Обврската на осигурувачот од договорот за осигурување започнува по истекот на дваесет и четвртиот час од денот 
кој во полисата за осигурување е наведен како почеток на осигурувањето, ако до тој ден е платена премијата, 
односно по истекот на дваесет и четвртиот час од денот кога е платена премијата, доколку не е поинаку 
договорено. 

(2) Обврската на осигурувачот престанува по истекот на дваесет и четвртиот час од денот кој во полисата за 
осигурување е наведен како ден на истек на осигурувањето. 

 
РЕГРЕС НА ОСИГУРУВАЧОТ 

Член 20 
Во сите случаи кога осигуреникот го изгубил правото од осигурување, осигурувачот по извршената исплата на 
оштетеното лице, се стекнува со право на регрес спрема лицето одговорно за штетата и тоа, за исплатениот износ на 
надоместокот, каматата и трошоците.   
 

УТВРДУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 21 

Премијата за осигурување ја плаќа договорувачот на осигурувањето при склучување на полисата, ако поинаку не е 
договорено. 
 

ВРАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 22 

(1) Во случај на уништување, или одјавување на бродот или чамецот на моторен погон, осигурувачот е во обврска, на 
барање на договорувачот, да му го врати неискористениот дел од премијата за осигурување, намален за 
трошоците за спроведување на осигурувањето и тоа, од денот на приемот на барањето за откажување на 
осигурувањето, ако до тогаш не се остварил осигурен случај. 

(2) При пресметување на неискористениот дел од премијата според претходниот став, се применува премискиот 
систем "Про рата темпорис".   

 
ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИКОТ НА  БРОДОТ НА МОТОРЕН ПОГОН 

Член 23 
Ако за време на траењето на осигурувањето се промени сопственикот, односно корисникот на бродот или чамецот на 
моторен погон, премијата за осигурување за неискористеното време му се враќа на осигуреникот, а новиот сопственик т. 
е. осигуреник, треба да склучи нов договор за осигурување за период од една година и ќе плати премија за 
осигурувањеспоред новиот договор. 
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ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ 
Член 24 

Доколку не се во спротивност со овие Услови, на осигурувањата склучени според овие Услови се применуваат и 
Општите услови за осигурување на имот.  
 

НАДЛЕЖНОСТ ВО СЛУЧАЈ НА СПОР 
Член 25 

Во случај на спор меѓу договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, месно е надлежен Основен 
граѓански суд Скопје. 
 

ПРАВНА ПОУКА 
Член 26 

Договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето можат да достават жалба во однос на осигурувачот до 
Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување. 
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